cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1, Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/socictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membra în asociaţii, fum laţii sau alte organizaţii nepuvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
părţilor sociale
sociale sau
- denumirea şi adresa de acţiuni
si/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi'upurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
i
- denumirea şi adresa 2.1.......
......... .......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......
—

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.......
......... .

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cn capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
_________ ^__________________ ______ _____________ ___________
5.1 B œ e fid a n i d e contract numele.
p rau m d e'd aiu m iiE a à adresa

In^ituţia

Procedura prin

contractantă

careafb st

1

Tipul
contractului

D ata
încheierii

D urata

Valoarea

contractului

totalăa

denum irea si
>

încredinţat
f

adresa

contractul

contractului

contractului

T itu lar................... ..

S o t/so tie......................

R u d e d e g ra d u l7 ale titularului

Societăţi com erciale/ Persoană fizică
autorizată/ A s c x ^ f e n ilia le /Q ia n ^ e
individuale, cabinete asociate, societăţi
dvieprafesÎQ nale s o i societăţi civile

*------------

profesionale cuiăspu n d ere lim itată care
desfasoarăprofesiade avocat/ O rganizaţii
n eg u v a nam entale/ Fundaţii/ A so d a ti?

^ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Semnătura

2

*

■

*

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19489 / 06 / 05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Sfartalu! J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v r o m a ti" B o to şa n i

D E C L A R A Ţ IE
a şe filo r de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele.............^
Funcţia

............................................................

P.& â/.?J?.ôrr.

. '!^ ? . ^ .^ i^ ^ ta / c o m pa rt im entu I...

Adresa profesională
Locul

de muncă

Spitalul Judeţean

de Urgenta„M avrom ati”

Botoşani septiă/laborator/

s e j ^ i c î i ^ J i ^ / c o m p a r t i m e n t . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ i r ^ ^ . Î T . ......../ str. . Marchian nr. 11.............................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă).................... ...... 77...............
numărul

de

telefon

(mobil)

numărul

de

fax

...............7..........................

adresa de e-mail

Subsemnatul

/

a:...... ..........................................................................domiciliat/a

j

u

d

e

ţ

în

u

l

'

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data

./....... /,

Semnătura

DECLARAŢIE
DE INTERES
9
C&A/Zl/pî-

Subsemnatul/Subsemnata,
de
S éF jP

__________
, având funcţia
AP^ OP/HY> P l CL¿Lf$YsrCL ’ ,

la
, domiciliul

SoTTPS/frV/
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

a fit$ a u ;ă k e ^
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

1.1......

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

;* A m m i
Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

_,___

2. C alitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale^ ale
regiilor autonome, ale conipaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g ru purilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale alto r organizaţii negiivfernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa - _
2.1.......
________

:|¿C¿l¡tatea de membru i : cadriil asocia *ilór rofesion' le si/sáü sindicale'1
3 .1... ..
C £> C é & r f a ^

«------------------

?/*•

" ■' - v ‘ 7

4.1.

5. Cohtracte,inclusiv cele deasîstenţăj uiidică, consultântă juridică^ conşultanţăşi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori mcheiate cu societăţi comerciâle cii capital de istat său unde statul este
acţionar maioritar/minoritar:
:>
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Proceduraprin
Tipul
Valoarea
Instituţia
Data
Durata
totalăa
prenumelddenumiiea si adresa
contractantă:
caieafost
contractului
încheierii
contractului

denumirea şi
adresa

încredinţai
»
contractul

contractului

contractului

Titular..... ...........
r -

.......... ......

.
^

r- -

..

Sot/sotie......... .......
_ --------

—

-

-

Rude de gradul I" aletitularului
-

— ..
Societăţi oamatiak/ Persoanăfizică
autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionalecu răspundae limitatăcaie
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamenlak/ Fundaţii/Asociaţi?

----- --------—

-

-----

11Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Semnătura

2

v / 1 , ii'aBSfl&r-i’

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 023i 5188J2, fax .0231 517780
¡¡aMUL-l fperator date cu caracter personal itr, 35268

Spitalul Judetean^de Urgentă
.iMavromatl" Botoşani

intrare-jesire

S p ita lu l J u d e ţe a n de U rg e n tă
„ M a v r o m a ti" B o to ş a n i

,

in t r a r e

- ie s ir e

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la co n flictu l de Interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.{15)

Subsemnatul / a:.......... ...................................................................domiciliat/a în loc..... '
s t r . b l . . ^ 7 T . . s c . T ^ ' . , et..7T!, ap..77, ju d e tu l.....^ S ^ i.< f? ^ /
Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean

de Urgenta„M avrom ati”

Botoşani spetie/laborator/

s e p r t c i u / b j K ^ ................................................... / str. . Marchian nr, 11.............................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)........ ........77777.................
numărul

de

telefon

adresa de e-m ail...... A

(mobil)

numărul

de

fax

............ 7777....................

:.'Ti.ffrf.....................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu de(in părţi sociale, acţiuni sau interese ta societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care stabilesc re la ţii cu caracter
patrim onial cu spita lul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul ai IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data l$.

..^72019

Semnătura......... Q r^iggA -C O D R U T A
m / ' i c ~specialist
! / . o r a to r c lin ic
c o d 436524

f

o u u e ie a n a e u rg e n ta
„ M a v r o m a ti" B o to s a n i

£££?£

DECLARATIE DE INTERES^
rf"

Subsemnatul/Subsemnata,
de
A 'd Z A /o
rCNP

, domiciliul

______ , avand functia
/ i o / T T s / W / _______’ ,

/2(0 71d S>A+V / ’

________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societafi comerciale, comp anii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociafii, func atii sau alte organ izatii neguvernamentale:
Unitatea
- denum irea §i adresa -

Calitatea detinuta

N r. de parti
sociale sau
de actiuni

v__

1.1.......

V aloarea totala a
partilor sociale
§i/sau a actiunilor
_____

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organ izatii neguvernamentale:______________________
Unitatea
- denum irea $i adresa

Calitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadml asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1
C
o
d
/ c* c . o
<
lL

,/i>j

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori mcheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefidaml de contract numele
prenumele/denumirea $i adresa

Insdtutia
contractanta:

Proceduraprin
caieafost

1

Tipul
contractului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoaiea
totalaa

denumirea §i
adresa

contractnlui

conlractului

incredintat
contractu!

Titular............... .
—

—

—

------

---------

—

Sot/sotie..................
—

—

—

•

•—

•— _

--------- -

-—

■—

■
-------

Rude de gradul I1Jale titularulud
-----—
Societati comerciale/ Persoana fizica
autcxizata/Asodalii familiale/Cabinete
individual^ cabineteasodate, sccietati
civile profesicmle sau sodetati dvile
profesionale cu raspundere limitata care
desla§oara profesia de avocaP Qr^nizatii
neguvemamentale/ Fundatii/ AsodatiP

—

—

*------

—

------ —

]) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contractele
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
2 ?- oc- Z o jg ’

2

Spitalul Judeţean de Urgentă
„ M a v r o m a ii" B o to ş a n i

DECLARAŢIE DE INTERES]

RE-JESJBE

h
, având funcţia

Subsemnaţii 1/Subsemnata,
de
A/¿A/<L
CNP

, domiciliul

________________________________________________

JS Y ^. ^/

lîj c 0 _______________________________________________________ .
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

________________

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:_________
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, al
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:____________________
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......
c te
e
M
-------------

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic___________________
4.1.......
................

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflat
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est
acţionar majoritar/minoritar: _________________________ _________ __________ _________ _________
Valoarea
Durata
Tipul
Data
Proceduraprin
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Instituţia
totală a
contractului
caroa fost
încheierii
contractului
contractantă:
pnmumeledenumirea şi adresa
1

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular................
-

—

•-----

—

Sot/sotie................
-

».__

Rude de gradul Iljaletitularului
' " “-

'—
Societăţi comerciali Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi dvile
profesionalecu raspunderc limitatăcaro
desfăşoarăprofesiade avocat/ Orţ^rrizatii
neguvemamentali Fundaţii/ Asodaţii2)

—

—

-

•------

—

1] Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Semnătura

2

'JUOStean da (jroer,.a
- M a v i o r n a t l " S o t o s a ? ,?

t4

DECLARATIE
DE INTERESE
5
C /f~
t f Ffot/L

Subscmnatnl/Subsemnata, _
de
fc
s & f'
CNP

/ 2 £ / f /f~ ~ __________________ x avand functia
^
7 L f ___________ ,

, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
l . A sodat sau actionarla societati comerciale, companii/societati nationale,instihitii de credit, grupuri de
interes economic, nrecum si membra in asocfatii. fundatii sau alte orcanizatii jaentfvernamentale:
Valoarea totala a
Nr. de parti
Unitatea
partilor sociale
Calitatea detinuta
sociale sau
- denumirea si adresa
si/sau a actiunilor
de actiuni
1.1

in organele de
= * - * - s o c i e t a l comercial.
or/$ocietStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurflor de inheres

m

Unitatea
- denumirea si adresa

Valoarea beneficiilor

Calitatea detinuta

2.1

3.1,

Z U e^u

Coc^e7Z/Zw e A c c t’t o / i.

M e W /lfe U
-

(X,

S’

f c t * rCA <_ t* r & d irc i't~ o i£

~ i

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau ueretribuite,
dejfauite to cadrul partidelor poljtice, functia detinuta si denumirea partidului politic___ ■' , , ■ . '
4.1

5. Contracte, inclusiv ceie de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSril functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sail unde statul este
: ..
....
5.1 Benefidamlde contract numde,
prenumdedenumirea a adresa
■;

— -

•

■»£■...

Institutia
contractanta:

Procedurep in
careafost

1

Tipis
contractuhi

Data
rhebderii

... .V .... .

Durata
contractuhi

Valoarea
totala a

denumirea si
adresa

contractului

maedintat
contractul

conlractului

Titular...............

Sot/sotie...............
flo T & S tW / ' ’P g .e s T r f -r z>£-

2

v t Tc< Y

Rude degraddl^ ale titularuhri

Sodetati comerdale/Petsoana fizica
autoriza^ Asodatiifkr^
individual cahineteasodat^ sodetati
civileprofeaonale sau sodetati civile
profesionale cu raspunderelimitata care
desfasoaraprofesia de avocat/Q^rrizatii
negiiyemamentale' Fundafi/Asodatij21

Prin rude de g ra d u lIse intelege parinti pe lime ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Semnat^ra

J /. o& .

2

S3

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani

Str. MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780

\ S p 3Mi Savrom
^ ati"
^ Bd
otoUsa9n inta
Botosani
DECLARAJIE DE INTERES
(Model Ord.M.S.632/200

‘iliSStti

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, pi

cere

(sef de sectie, set de laborator, sef de sem'ciu)

N u m e le ...... ................................ ...................................................
P re n u m e le ................. wT..............................................................
r
F u n c tia ................
Adresa profesionala - Spitalul judetean de Urgenta ,,M avrom ati" Botosani.
Locul de m
u
n
c
.....................
A d r e s a ....... /£&.?%>
...........................................
S tr........
Codul p o s t a l................L o c a lita te a ............................................................................
Numarul de telefon (serviciu) .........TTTrr:......... , numarul de telefon (acasa)
.............. ,7777?.... , num arul de telefon (mobil)
numarul de fax
........ .777777........ , adresa de e - m a il........77777777............
A)Interese personate
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentantele din $ara ale societa£ilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile m entionate mai sus:
|J^ niciuna

(Denum irea s o c i e t a l ......................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
|_X| niciuna

(Denum irea s o c ie t a l)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de form are
|_| niciuna
,
^
__
26.1
...................
........................................
(Denum irea societatii)

^
t* IaJ ? % 2_p^ c
(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.3.Altele
|/| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
1^ niciuna

(Denum irea societatii)

1

(Natura activitatii)

4 .Indicate m ai jos toate legaturile cu societati com erciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distributie, im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
B)Interese ale sotului/so$iei
Numele §i p re n u m e le .......................................................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile m entionate mai sus:
niciuna

(Denum irea s o c ie ta tii............................................ )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.A ctivitate/activitati care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
|PSL niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.3.Altele
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
|^| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu societati com erciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distributie, im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenum ele §i tipul de rudenie
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum $i cu
reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile m entionate mai sus:
\><\ niciuna
2

(Denum irea s o c ie ta tii............................................. )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o rem unerare personal!
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
|^| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
IKJ niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza
niciuna

(Denum irea societatii)

(Denum irea produsului pentru care s-a m tocm it raportul de
expertiza)

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): a c t iv it y de consiliere
|2<J niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de form are
niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.j6.Altele
B(l niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
\)Q niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4 .Indicati mai jos toate legaturile cu societati com erciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, d istrib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D )Interese ale persoanelor aflate in intretinere
Numele §i prenumele
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
3

reprezentantele din 1;ara ale so cie ta flo r com erciale producatoare, distribuitoare. sau
im portatoare de m edicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
\^X niciuna

(Denum irea s o c ie ta l
de actiuni)

) (de£inere (Natura participarii financiare)

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
product;ie, prestari de servicii, d istrib u te , im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din £ara ale societat;ilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
Subsem natul/Subsem nata
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul
m andatului meu sunt enum erate mai sus.
Ma angajez sa declar im ediat orice m odificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate
mai sus.

Data

4

J / . i 9 5 ", 2 .0 /(,

Sem natura

I
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
,
CNP

.......................

r / -

la

9

având

Spitalul

domiciliat

Judeţean
în

de

Urgenta

funcţia

„Mavromati"

de

Botoşani,

...........................................

/

......................................... , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale şi/sau a
de acţiuni
acţiunilor

1 . 1.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa 2.1 ....

Calitatea deţinută

Valoarea
beneficiilor

......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori
încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumirea şi adresa

I
Procedura
Instituţia
prin care
Data
Valoarea
contractantă:
Tipul
Durata
,
a fost
încheierii
totală a
denumirea şi .
.. . . contractului
contractului
.
* încredinţat
contractului
contractului
adresa
.
: .
contractu

T itular.............
Soţ/soţie............
Rude de gradul I1) ale titularului
Societăţi comerciale/Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat / Organizaţii
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii2)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din
fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar:
Instituţia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractantă:
numele, prenumele/ denumirea
denumirea şi
şi adresa
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular............

i

Soţ/soţie.............
Rude de gradul l 1) ale
titularului...............
Societăţi comerciale/Persoană
fizică autorizată/Asociaţii
familiale/Cabinete individuale,
cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat/Organizaţii

neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii2)

1} Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie
descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin
calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum
sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la
care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5%
din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

39. e e
f£ 0 S 6
Semnătura

